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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 

senest 2 Dage for Bladet uclgaar. 1936 

Det er. ikke Guld. 
— 0 — 

Knud Thomsen var ubetinget 
Landsbyens ja maaske Sognets 
smukkeste Karl. Fordi han tillige 
var den rige Søren Thomsens ene-
ste Søn og Arving, blev:der lagt 
Mærke til det ; men det var ikke 
alene Knuds Ydre, der var smukt, 
hele hans Væsen og Færd var 
venligt og tiltalende, og hvor Knud 
kom blev der Liv og Munterhed. 

Søren Thomsen havde begyndt 
smaa Kaar, men ved Flid og Dyg-

tighed svunget sig op til at blive 
Sognets rigeste Mand. Nogle men-
te, at det var ved Uenighed og 
Held, han var naaet saa vidt. Sø-
ren Thomsen mente ogsaa, at der 
ikke blev regnet saa meget med 
ham, som han kunde have Krav 
paa i Forhold til sine Penge. 

Men Knud skulde de komme 
til at respektere, tænkte han, og 
der var ikke blevet sparet paa hans 
Opdragelse og Uddannelse. Han 
havde lært Landbrug hos et Par 
ansete Landmænd, havde senere 
været paa Landbrugsskole, ja end-
og paa en Forsøgsstation for at 
lære Frøavl. For et halvt Aarstid 
siden, var han nu kommet hjem 
og tit Efteraaret skulde han over-
tage Søgaard. 

Med hemmelig Glæde og Stolt-
hed saa Søren Thomsen, hvorle-
des Folk alle Steder flokkedes om 
Knud og gerne vilde høre hans 
Mening. 

Paa Lundsgaard var to voksne 
Døtre; det var Søren Thomsens 
højeste Ønske, at Knud vilde væl-
ge en af dem til Hustru. 

Lunds var en gammel, rig og 
agtet Slægt, hvis Knud fik Gifter-
maal herfra, var hans Anseelse 
slaaet fast for stedse. 

Bare nu Knud vilde være for-
nuftig; men han var saa lidt ær-
gerrig og vurderede aldrig Men-
nesker efter ydre Vilkaar. 

Søren Thomsen havde været En-
kemand i et Par Aar. Marie, som 
bestyrede Huset havde tjent der, fra 
hun var Barn, saa hun var fortro-
lig med Husets Skikke, og skønt 
hun var et Par og tyve Aar, for-
stod hun at styre alt lige saa re-
gelmæssigt og sparsommeligt, som 
det altid var blevet. 

Marie hørte til de stille Menne-
sker, der uden at gøre sig be-
mærket faar udrettet meget. Hun 
havde Øje med alt,baade inde og 
ude, og forstod at gætte Husbon-
dens Ønske, inden de blev udtalte. 
Søren Thomsen havde ogsaa væ-
ret meget glad for hende, lige til 
Knud kom hjem. De to havde væ-
ret Venner siden Barndommen, 
— det var jo ikke saa mærkeligt—
men Søren havde opdaget, at der 
var kommet noget nyt ind i dette 
Forhold, og dette maatte for en-
hver Pris forpurres. 

Søren Thomsen havde udtænkt 
en Plan, som det næsten saa ud  

til skulde lykkes. Marie skulde paa 
Højskole til Maj, og Valborg fra 
Lundsgaard kom saa i hendes 
Sted, og var hun der først, saa 
blev hun naturligvis. Søren gik og-  
glædede sig til, at hendes store Fa-
milie skulde komme der i Besøg. 
I Tanker saa han sig siddende for 
Borenden og underholde Gæsterne. 

Marie var borte, og Valborg 
havde overtaget Styret. Der var 
mangt og meget, som Søren kun-
de ønske anderledes, men han haa-
bede, det blev bedre, og vilde ikke 
indrømme for sig selv at han sav-
nede Marie. 

En Søndag Eftermiddag sad Sø-
ren Thomsen ude i Haven og læ-
ste i en Avis. Der var fremmede 
inde, Vinduerne stod aabne, — 
han kunde høre, det vals Valborgs 
Søster. 

Skønt der blev talt temmelig sag-
te, hørte han dog tydelig sit Navn 
blive nævnet. Søren lyttede og hør-
te Valborg sige : 

Hvis jeg var Kone her, maa du 
da endelig ikke tro, at jeg vilde 
have det gamle Vrøvl gaaende og 
snuse i alle Kroge, saa kunde han 
faa sin egen Stue og blive der. 

Søren listede stille bort. Disse 
Ord gav ham meget at tænke paa, 
efter at den første Vrede havde lagt 
sig, 

Da. Søren Thomsen nogen Tid 
efter talte til Knud om at skrive 
efter Marie, svarede han, at Ma-
rie kun kunde komme paa een 
Betingelse. 

Og til Sønnens store Forbavsel-
se, svarede Fadern smilende, at 
han gik ind paa alle Betingelser. 

En straalende Sommerdag stod 
Brylluppet. 

De to unges Lykke forhøjedes 
ved at Faderen saa villigt gav 
sit Minde. 

Alle undrede sig, men Søren 
Thomsen beholdt sin Hemmelig-
hed og tænkte ofte, at Lykken var 
nok bedre end Forstanden. 

Lidt om Skæg 
og Barberer. 

„- 
Allerede fra de ældste Tider 

var Skægget blandt Østens Folk 
Genstand for Beundring og Ag-
telse. Da saaledes Ammoniterne 
lod Skægget skære af Kong Da-
vi& Gesandter, blev Kongen saa 
vred over denne Forhaanelse, at 
han paaførte de overmodige Krig. 
Jøderne salvede Skægget med 
kostelig Olie, naar de kyssede 
hinanden, var det altid paa Skæg-
get, der ansans som Mandens 
bedste Pryd. Det var derfor et 
stærkt Tegn for Sorg, naar de 
lod Skægget barbere af. 

Hos Romerne var Skægget og-
saa i stor Anseelse indtil et Par 
Aarhundreder før Kristus, da det 
blev Mode at lade Skæghaarene 
rykke ud ved Hjælp af smaa 

Tænger eller fjerne det med vis-
se sk arpe Salver. De eneste, som 
lod Skægget gro, 'var Filosoffer 
og Soldater, der holdt det saa 
højt i Ære, at de forbød de be-
sejrede Galler at bære Skæg. 
Naar en romersk Yngling for før-
ste Gang lod sit Skæg fjerne,var 
det ensbetydende med, at han 
erklæredes for myndig og det før-
ste Skæghaar blev indviet 'til Gli-
derne. Kejser Nero skænkede sit 
første Skæghaar, gemt i en Æske 
af Guld med Diamanter, til Tern 
plet. Ingen romersk Borger maat-
te bære Skæg længere end til sit 
.lide Aar • 

Hos Germanerne maatte Mæn-
dene gøre, som de vilde, dog maat-
te ingen lade sit Skæg afklippe, 
førend de havde dræbt en 
Fjende. Heroppe i Norden var 
noget lignende Tilfældet. Der 
knyttedes ofte bestemte Løfter 
med hensyn til Skæg og Haar, 
at man ikke lod det afrage, før 
man havde udført en bestemt 
Stordaad . Et bestemt Eksempel 
er Harald Haarfager. Gotherne og 
Longobarder d. v. s. » Langskæg-
gede « .bragte atter Skægget paa 
Mode i Europa. 

I Østen har det som sagt altid 
været Mode at bære Skæg, der 
anses som en ligefrem Helligdom 
det Tegn, som Gud gav Manden 
til Forskel fra den svage Kvinde. 
Muhamed klippede aldrig sit 
Skæg' og heri efterlignes han af 
enhver god Muhamedaner. Ara-
berne anser et skægløst Ansigt 
for lige saa hæsligt, som hvis det 
manglede Næsen, og kun i Til-
fælde af Sygdom, svære Saar el-
ler som Tegn paa slavisk Under-
kastelse skæres Skægget af. Øster-
lænderne plejer og passer det 
med den største Omhu, bestænker 
det med duftende Vande, reder 
og fletter det, og hans højeste Ed 
er: » Ved Profetens Skæg «, li-
gesom hans bedste Ønske lyder : 
» Gid dit Skæg maa vokse i man-
ge tusinde Aar . Man ser hel-
ler aldrig mere prægtige og vel-
plejede Skæg i Østen. 

Nøje forbunden med Skægget 
er Barberen. Oprindelig hørte 
Barbererne til i de store offent-
lige Bade, hvor de skulde pas-
se og pleje de badendes Skæg og 
Haar. skære og pudse deres Neg-
le, gnide dem tørre o.s.v. Deres 
Værktøj, Kniven, Saksen og Kam-
men, har just ikke altid været 
saa fuldkomne som nu. I Oldti-
den benyttedes Barberknive af 
Muslingskaller eller Flint. Man 
skulde ikke tro, de kunde være 
skarpe, hvilket de alligevel var. 
Historien beretter om en ro-
mersk Kejser, der af Frygt for, 
at hans Barber skulde dræbe ham 
med Kniven, foretrak at lade 
Skæghaarene afsvide med glø-
dende Kul, sikkert en mindre be-
hagelig Operation. Saksene hav-
de nærmest Lighed med de nu  

brugelige Uldsakse. Barberen i 
Orienten giver sig egentlig me-
re af med Haaret end Skægget. 
Østlænderne lader nemlig Ho-
vedet rage med Undtagelse af 
Hvirvlen, hvor han lader Haa-
ret gro ud til en lang Dusk, der 
kaldes Kiba. Ofte opslaar Barbe-
ren sit Værksted paa Gaden i 
Skyggen af Huse eller Træer, 
men der findes ogsaa Barberstu-
er. hvor Kunderne kan faa sig 
en Pibe Tobak og en Kop Kaf-
fe og ligesom herhjemme en god 
Passiar om det sidste nye, thi den 
østerlandske Barber er ligesom 
hans vesterlandske Kollega som 
Regel skaaret godt for Tunge-
baandet . 

Orden i Hjemmet. 
—o— 

Der gives Folk, som er fødte 
„ordentlige", det vil sige : med 
en saadan udpræget Ordenssans, 
at naar en vis Orden een Gang 
er blevet fastslaaet, er de ikke i 
Stand til at se den forstyrret uden 
at føle det ligefrem som en Li-
delse. Men der gives ogsaa andre 
— og disse er maaske de fleste -
som af Naturen eller ved Uvane 
tr uordentlige og kun med stor 
Vanskelighed kan vænnes til en 
nogenlunde gennemført Orden. 
Hvor mange er der ikke, som al-
drig ved, hvor de har deres Ting 
i det Øjeblik, de skal bruge dem, 
og derfor uafladelig spilder en hel 
Del af deres egen Tid — og til-
med af andres — med at lede ef-
ter Sager, som er komne bort for 
dem ? For ikke blot at tale om 
Tidspildet bør det ogsaa at tages 
med i Betragtning, at man ved  
en saadan stadig Vanskelighed 
ved at finde Rede paa sine Ting 
let baade selv kommer ud af Hu-
mør tillige ogsaa unødigt plager 
sine Omgivlser. Uorden skaber 
mangen Misstemning i et Hjem. 
Andre har det paa den Maade, 
at de med al Skyndsomhed maa 
rydde en stor Del af Vejen, saa 
snart der træder en fremmed ind 
til dem. Først da synes de at op-
dage, at der er Uorden i Værelset, 
og at der ligger Ting paa Stole og 
Borde, der har deres rette Plads 
paa ganske andre Steder. 

Mange af disse uordentlige Men- 
nesker af Naturen er ligegyldige 
for deres Fejl og bryder sig ikke 
om at gøre noget Forsøg paa at 
lægge dem af. Men der gives og-
saa andre, som er oprigtig btdres 
vede over deres Mangel paa Or-
denssans. 

Saadanne tager sig sammen en 
Gang imellem og holder en Ge-
neraloprydning, og saa lægger de 
omfattende Planer for, hvorledes 
de skal faa ait rigtigt ordentligt 
og smukt. Og saa er de lykkeli-
ge over, at der nu endelig er ble-
vet Orden overalt, og at deres Hjem 

skal komme til at se ganske an-
derledes ud end før.  

Men Glæden bliver ikke af lang 
Varighed. •Maaske endnu inden 
Ugen er omme, er der den sam- 
me Uorden i Huset som før og 
den Stakkel, som nylig var saa 
lykkelig over sin Sejr, staar der 
lige saa raadvild og hjælpeløs som 
nogen Sinde før. 

Mere end en Gang hører man 
det fortvivlede Udraab: 

„Blot jeg vidste, hvorledes jeg 
skal kunne holde det ordentlig 
omkring mig! Jeg ryddder op og 
ordner,og starks efter har jeg det 
lige uordenligt". 

Herpaa kan kun gives et Svar 
og dette lyder saaledes: 

„Læg straks hver Ting tilbage 
paa sin bestemte Plads og ikke 
paa nogen andenTM. 

Dette kan vel undertiden sy-
nes tidsspi[dende, men det gaar 
altid hurtigere end løbe Huset rundt 
og lede efter en Ting, hver gang 
man skal bruge den. Kun ved 
ufravigelig at lægge alt, hvad man 
bruger, tilbage paa den rette Plads, 
er der nogen som helst Mulighed 
for at bevare den Orden, man 
engang har anstrengt sig for at 
bringe til Veje. 

Det er en Selvfølge at der gi-
ves Tilfælde da man maa fravige 
denne Regel, da et Øjebliks For-
sinkelse kan medføre baade Fare 
og Ulykke Der gives ingen Regel 
uden Undtagelser. Men har man 
vænnet sig til at følge Regelen un-
der almindelige Forhold og der-
ved facet Erfaring for dens gode 
Virkninger, har en enkelt Undtag 
gelse intet at betyde. Man kom-
mer da straks igen til at genop-
tage den gode Vane. 

Det siger sig selv, at jo før man 
faar begyndt med at rette sig ef-
ter denne Regel, des bedre ind-
ordner man sig derunder, og naar 
man skal opdrage Børnene til Or-
den, gælder det derfor ikke alene 
om at vænne dem til at være or-
dentlige med deres Tid, Person og 
Arbejder, men ogsaa med deres 
Ting, saa disse altid fordres an-
bragte paa deres Plads — en Side 
af Opdragelsen, som ikke altid 
skænkes den Opmærksomhed, den 
er værd for det praktiske Liv. 

— Tænk dig, min Kone kommer 

allerede hjem om en Manced! 

Hvornaar rejste hun? 
Rejste? Run rejser pas 'ren.- 

dalig 
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Hvad vil Morgan gøre? spørges 
der . Vil John Peirpont Morgan, 
der under den sidste Krig var Eng-
lands stærkeste Allierede atter gaa 
ind for England? - Spørgsmaalet 
Besvaring er af største Betydning. 
Om denne amerikanske Pengefyr-
ste handler en meget aktuel Artikel 
om Morgan som Pengemand, som 
Politiker og som Privatmand.- En 
anden Artikel, behandler et Em-
ne, som ganske vist kun har lo-
kal Interesse, den fortæller os, at 
vi taber paa Traverbanen - samt 
at vi gør det gerne, og hvorfor 
vi saa gerne gaar ud paa Traver-
banen og taber. Thomas Olesen 
Løkken fortsætter sine historiske 
Fantasier med „Erik Den Gode" 
og bringer Bladet flere spænden-
de Noveller. 

Nordisk Mønster Tidende 
Nr. 7 d. 31-3-36. 

Tvivler De enden paa at For-
aaret er kommet? At vi snart skal 
plukke Anemoner og Violer og 
overraskes af den første lysegrøn-
ne Bøgegren? Og at den Tid ikke 
er fjern, hvor vi har mest Lyst 
til at lade Frakken blive hjemme, 
naar vi tager i Skoven. Prøv at 
læse Nordisk Mønster-Tidende Nr. 
7 og den sidste Rest af Tvivl vil 
svinde som Sneen, der smelter for 
Solen. Det er Foraar paa hver Side, 
baade personificeret i de nyeste 
Modeller til Kjolen og Dragter og 
i de straalende Paaskehaandarbej-
der. Paaskebordet skal smykkes 
med rigtige farveglade Broderier, 
et helt Sæt med Tehætte, Brød-
kurv, Æggevarmere og mange an-
dre Ting, er forarbejdet af et saa 
billigt Materiale som Crepepapir. 
Af større Arbejder kan vi nævne 
et pragtfuldt Gulvtæppe med Or-
namenter, broderet i Korssting. 

Gaa Foraaret i Mode med 
et Par nye SKO fra 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge, 

Badestranden ved 1■1m 
har siden Vinterstormenes Ra-

vage frembudt et trøstesløst Skue 
for dem, som daglig færdes ad 
Strandvejen, og vi har hørt flere 
Udtalelser om, at saa galt havde 
det vist aldrig før været. I den 
sidste Uge er her sket en glæde-
lig Forandring, idet Murer Klau-
sen, som er Ekspert i Stensætning, 
har paataget sig Regulering og 
Opsætning af en lille „Bølgebry-
der" langs Stranden fra Bækken 
til Th. Holm Havegærde. Vi an-
befaler vore Læsere, som interes-
serer sig for denne lille naturskøn- 
ne Plet, at tage det allerede ud-
førte Arbejde i øjesyn, og det for-
ventes, at Stranden til Sæsonen 
vil blive et Trækplaster, ikke ale-
ne for Turister og Badegæster, 
men for hele Byens Befolkning. 
Samtidig har Sygehuset paabe-
gyndt Arbejdet med Opførelsen af 
en Septictank, saa det Griseri, 
som desværre altfor længe har 
fyldt Bækken, snart vil være en 
„Saga" blot. 

Hvem skaffer nu Midlerne til 
dette kommunale Arbejde? 

Ja, de er til Dato udelukkende 
kommen ind ved frivillige Bidrag. 

Da Regnskabet for sidste Aars 
Arbejde nu er afsluttet, skal vi 
tillade 'os at offentliggøre Hoved-
summerne. 

Indgaaet ved Bidragsliste 506 Kr. Bi-
drag fra Østersøbadet 384,27 Kr. Solgt 
Kurkort 32 Kr. Ialt 922,27 Kr. udbetalt 
Arbejdsløn 449,36 Kr. Kørsel 171 Kr. 
Cement, Brædder, Sække 209.88 Kr. 
Bænke 68 Kr., Diverse 4,03 Kr. Ialt 
902,27 Kr. 

Til det nu paabegyndte Arbejde er 
der underhaanden tegnet ca. 200 Kr.. 
væsentlig blandt tidligere Bidragydere; 
men det forventes at endnu flere, naar 
de faar set, hvad der kan udrettes for 
Pengene, vil give deres Bidrag, saa 
Stranden snarest kan blive præsenta-
bel. Er den først i Orden, har de fleste 
I lotelejere og Pensionatejere i Allinge 
lovet at opkræve Kurtakst, hvilket at-
ter vil sige, at der i de kommende 
Aar stadig kan foretages Udbedringer, 
og maaske varer det ikke saa mange 
Aar inden en Strandpromenade fra 
Havnen til Næs kan blive virkeliggjort. 
I det hele taget vil Kommunens Bud-
get ved denneFremgangsmaade gennem 
Aarene kunne aflastes betydeligt paa 
Forskønnelses- og Vejkontoen. 

Siåste pyheber 
i Kjolestoffer for Foraar og 
Sommer er nu paa Lager i 
et stort og righoldigt Udvalg 

• 

V. Planck 
Allinge 

SPORTEN 
Red. af A. S. G. 

Stygt Uheld paa Banen i Søndags. 
I Søndags spilledes den første 

Fodboldkamp i Allinge. Det var 
Standard I contra All. 11. Vejret 
var tilfredsstillende, selvom det 
maaske var lidt koldt, men hvad, 
det er jo ogsaa tidligt paa Aaret 
endnu. Efter Planen skulde der 
været spillet to Kampe men RB II 
havde givet Afbud til Allinge I som 
altsaa snupper 2 Points uden et 
eneste Spark. 2det Holds Kampen 
gav ogsaa 2 Points saa Starten 
er altsaa god, og vi haaber Fort-
sættelsen bliver holdt i samme 
Spor. 

Under Kampen i Søndags var 
man kun naaet kort ind i Iste 
Halvleg, da der indtraf et stygt 
Uheld. Det var den ene back, 
Helmer Nielsen, der brækkede 
Benet da han forsøgte at naa Bol-
den, og derved kom til at dreje 
Benet paa en Maade som ganske 
ubegribeligt medførte at Benet 
brækkede. Man skaffede straks en 
Baare og efter at Lægen var til-
kaldt og havde anlagt en forelø-
big Forbinding, blev Nielsen ind-
lagt paa Sygehuset, hvor der ven-
ter ham et ikke . helt kortvarigt 
Sygeleje. 

Helmer Nielsen var en af Hol-
dets bedste Folk og det bliver 
haardt at undvære ham i de kom-
mende Kampe, ligesom man selv-
følgelig ogsaa mangler ham meget 
i Paaskedagene, naar Allinge skal 
spille mod Valby Boldklub. 

Uheldet paa Banen forsinkede 
Kampen ca. 	Time og efter at 
Publikum havde sundet sig lidt 
ovenpaa Begivenheden fortsatte 
man Kampen med 10 Mand. Iste 
I lalvleg sluttede 2-- 0 til Standard 
og det var ikke med særlig store 
Forventninger man iinødesaa 2den 
Halvleg, selvom Allinge herved 
fik Vinden med sig; men allige-
vel klarede det snart op saa man 
naaede op paa 2-2. Derefter fik 
Allinge Maal Nr. 3, som efter 
Standards Mening var lidt tvivl-
somt, men af Dommeren dømtes 

som Maal. Standard nedlagte straks 
Protest, men den kunde de sene-
re trække tilbage naar Allinge fik 
Maal Nr. 4. Man sluttede altsaa 
af men 4-2 til Allinge og Publi-
kum havde faaet en underholden-
de Kamp for Pengene. 

Paa Søndag er Allinge kun med 
i en Kamp, som ogsaa foregaar 
herhjemme, og det er Iste Holdet, 
og man imødeser med Spænding 
hvordan denne Debut vil forme 
sig ; altsaa paa Søndag K1 3. 

Valby Boldklub 
gæster Langfredag Allinge og spil-
ler om Eftermiddagen en Kamp 
her. Denne vil sikkert trække et 
stort Publikum til Fodboldbanen, 
da det er første Gang et Køben-
havnerhold spiller i Allinge. Nær-
mere Bekendtgørelse herom føl-
ger i næste Uge. 

Generalforsamlingen afholdes i 
Aften og Reft rat herfra skal og-
saa følge i næste Uge. 

Fra Uge til Uge. 
Varelotteriet. 

Nu skal vi til at tænke paa 
nye Chancer Varelotteriet paabe-
gynder en ny Serie, hvor der ud-
loddes ikke mindre end 114.000 
Gevinster — altsam men gode, 
danske Varer. 

„Kærlighedens Knock-ont" 
med Max (Schmeling) og Anny (Ondra) 

spilles i Biografen. En underholdende, 
morsom og frisk Film, hvor Max og 
Anny for første Gang optræder sam-
men. Som den lille Gavstrik 'hun er, 
sætter hun en egen Kolorit over Fil-
men, og Max udkæir per drabelige Bok-
sekampe baade i og udenfor Ringen. 
Hand1inget, fortgaar paa Revy-Teater, 
hvor Anny Ondra af en Fejltagelse er 
blevet ansat som Korpige. 

Olsker 14. Kreds 
Husk Festen Skærtorsdag i Forsam-

lingshuset. Om Eftermiddagen Gymna-
stik-Opvisning og om Aftenen Dilet-
tant-Komedie og selskabeligt Sart.vær. 

Dyrebestanden udvidet! 
Zool. Have faar til Paaske en større 

Sending Dyr, bl. a. 10 Rhesus-Aber og 
2 nye Sælhunde til Saltvandsbasinet. 
Der er ligeledes sket en Del Forand-
ring med Havens Indretning; saa den 
staar nu klar til at modtage Paaske-
gæsterne. De sidste Søndage har der 
været godt besøgt derude. Publikum 
har benyttet det fine Foraarsvejr til 
Skovture og Annemoneture. Om Efter-
middagen 2. Paaskedag er der Musik, 



Y.(in og mine Forældres bedste 
ak for Opmærksomheden ved 

min Konfirmation. 

Erik Kofoed. 

...Min og mine Forældres Tak for 
Opmærksomheden ved min Kon-
firmation. 

Inge Sommer. 

og mine Forældres hjerte- 
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Inger-Marie Larsen. 

Varelotteriet's Kollektion 
hos A. Mauritsen, Kiosken, er fra 
1. Trækning henlagt til Frk. Olga 
Kofoed, Telefoncentralen, hvor 
Fornyelse altsaa fremtidigforegaar. 

Landbrugslotteriet's 
Kollektion forbliver i Kiosken. 

Pri5v Lykken 
i Varelotteriet ! 

111,000 Gevinster fordelt i 6 Træk-
ninger. -- Lodsedler til 1. Træk-
ning faas a 130 øre hos 

I. B. Larsen, Allinge. 

Tidlige Leggekartofier 
Rosen og Goldperle er til Salg 

H. Krak, Egeløkke. 

En ung Mand 
med Kørekort og en nykon-
firrneret Dreng kan faa 
Plads straks. 

Gartner Kofoed. 

En flink Dreng 
11-16 Aar søges 

Humledal Skæreri. 

URSKEIMO tEEXTRISII 
INESTOFAKTIgilSIWE 

t 

iqe  

Salpe e'  
Vff 

letopløselig, kalkholdig, 
virker hurtigt og godt overalt, 

bedst til Korn, Kaairosq og Turnips. 

En flink ung Pige 
til Køkkenet, søges til 15. ds., og 

en ung paalidelig Pige 
til Kiosken søges til 15. Maj. 

Hotel Stammershalde 
TIL Allinge 121 

En lasfjedervogn 
svær, solid, i god Stand, er til 
Salg eller Byste med en Fastvogn. 

Tlf. Sandvig 44. 

Ung Pige søges 
til 1. Maj. 

Fisker Elmo Thorsen, 
Tejn. 

Tlf. Allinge 8 u kan benyttes. 

Et godt hus 
i Allinge-Sandvig eller nær Kysten 
ønskes til Købs. 

Billet tnrkt. Nr. 10 modt. 131. K. 

Servanter og Servantestel 
er til Salg paa 

Hotel Sandvig. 

1..."  Hele Familien kan let blive enige om Fordelene ved at spille 
i Varelotteriet. — Kob et Lod cil 1. Trækning. Det er billigst 
at være med fra Begyndelsen. 
Fornyelse og Salg er begyndt og slutter henholdsvis 8. og 21. 
April. Trækningen finder Sted 22. og 23. April. 
Et helt Lod koster kun: 

Køb et »Familielod« 

Skræderiet - Strandvejen, Allinge 

*\ 

 

Lager af moderne udsøgte Stoffer til Foraarshabitten 

Sander Lind 

-Ir Godt og solidt Arbejde. 
* Moderne holdbare Stoffer. 
* Moderne Facon, god Pasform 
* Altid moderate Priser! 

  

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt. 
I 	I 	I 

deres Yorclel 
ved Avertering i „Nordbornholm" er 
dejl store Udbredelse, Bladet har; 
det kommer i hvert Hjem i Allinge-
Sandvig og Omegn, helt til Hasle, 
Klemensker og Rø. De faar med an-
dre Ord Forbindelse med alle Deres 
Kunder paa een Gang. — — - 

Benyt de billige Kvartals-Annoncer; 
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan De 
faa en Annonce, hvori Teksten kan 
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af 
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag. 

Ring  til „Nord6ornfiolm" Yelf. 74. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111WIIII1l11111111Ill111I1111Ill11111111111I1111111111111111111111111  

Bihonning 
Et stort Parti fineste ægte Bihonning er paa Lager i 

Rigtige Varer - Rigtige Priser ! 
	

PRODUKTEN 

Køb Skattebogen f. All.-Sandv. og Ols. 

Bornholms Zodlogiske Have 
Nyd Foraaret ude i Naturen, tag til Stammershalde 
og pluk Annemoner. Oplev en Foraarsdag i Haven 

Restaurationen er hyggelig med Centralvarme - - 

Og naturligvis er Stammershalde Paaskens Udflugts- 
sted 	Aabcnt hver Dag. — 

2. Paaskedag Kl. 16: Harmonikakoncert 
Virtuoserne Brdr. Andersen. 

KI, 20: Dansant 
Brdr. Andersens 4 Mands Orkester 

VARELOTTERIET 
Kollektion: Frk. Olga Kofoed, Telefoncentralen  

Jaffa-Appelsiner, Citroner , 

Svedsker, Rosiner, Abrikoser og torrede Æbler. 
Rigtige Varer! 	Køb det i 
Rigtige Priser ! 	 Produkten. 
1111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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= 	Konfirmations Telegrammer = 
-.÷..- 	Atter i Aar har vi det største og smukkeste Udvalg, og vi 	-.--- 
- 

• 	

skriver og udbringer dem gratis baade i Olsker og All.-Sandv. 	--5-  

KIOSKEN Telefon 142 Allinge 
--.-1- 	Listen over Konfirmanderne er opslaaet i Vinduerne 	-z- 
Malinunoallmannumanomillinanannianamiammoinauminiininiimainiamilimmilimulimnonniffi 

CH koolirifierel Popo 
kan straks faa 

Gartner Jensen, Allinge. 
NB. Charlotter Købes. 

Hønseri 
Tidligere Gartneriet ,,Gedeløkke", 
hvoraf 2 /3  er i god opdyrket Stand, 
Resten indeh. med paastaaende Hus 
og Plads indtil 500 Høns er til 
Salg med ca 100 Høns paa særd .  

gode Betingelser. 
Telefon Sandv. 44 

En flink Pige 
søges til 1. Juni. 

E. J. Andersen, 
Tlf. Sandvig 3. 

En Dreng 
14 	16 Aar, søges til 1. Maj. 

Bækkegaard, Olsker. 

2 pCt. Skatten er mindre i Aar 
Valutaen herfor i Prima De faar 
i Form af de bedste billigsteVarer 
gør Indkøb hos os - 

og Penge De sparer 1 

Prima Allinge 

Vore nye &diner 
vil give Deres Stue Præg og Stil. 

Disse Gardiner vil hygge og pynte. 

Ensfarvede eller flotte moderne Mønstre - - -

Stort Udvalg og smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Tapeter er nu hiemKomne 

Fondin Klistermel er billigt og praktisk i Brug. 

Yapirfiandelen, 

Mit Skræderi anbefales. 
En god, moderne Foraarshabit 	fra 75 Kr. 
En fin ægteblaa Yagt-Klub Sørges 	85 Kr. 

Se mine Vinduer! Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge 
21 

Skal De have en fiks Kjole? 

Vi har det Stof, der passer 
Dem baade i Kvalitet og Pris. 

Alt i 

Dameundertøj 1 

GsadningsKalli 
er under Lastning og ventes her først i Ugen. 

Rigtige Varer Rigtige Priser ! 	PRODUKTEN 

Saasæd 
Marlifrø 
Kunstgødning - R86 det i 

Rigtige Varer - Rigtige Priser 1 	PRODUKTEN 

og alt i Bygningsartikler - - - 	fie6 det i 

Cement, glasserede Ror, Comentror 

PRODUKTEN Rigtige Varer - Rigtige Priser ! 

2iografen  
Fredag og Søndag Kl. 20 

Lerlighedens Knock - out 
med Anny Ondra og Max Schme-
ling. Et underholdende tysk Lystsp. 

En ung Pige 
kan faa Plads til 1. Maj og en 
Stuepige og en Serve-
ringslomfru kan faa Plads 
til 15. Juni. 

Laur. Kofoed, 
,Hallelyste Allinge. 

Olsker 14. Kreds. 
Gymnastikopvisning 

i Forsamlingshuset Skærtorsdag d. 
9. April Kl. 3, hvortil alle indby-
des. — Kl. 7,30 opfører Dilettan-
ter fra Rutsker en 

Komedie. 
I Derefter fælles Kaffebord og se--
i skaheligt Samvær. 
1 	Herman Pedersens Orkester. 

Bestyrelsen. 

Prima 

Okse4 Kalvestege 
samt godt, billigt 

Flæsk til Paaske 

W. Rømers Slagterforretn. 



Kalksalpeter 
NORIG 

• er den mest anvendte Kvælstofgødning l Dan-

mark, 

• indeholder kun Plantenæringsstoffer, nemlig 15,5 0/o  

Kvælstof og c. 28 olt, CaO, svarende til c. 50 °/ 

kulsur Kalk. 

• er et hvidt, ensartet kornet Gødningsmiddel, der 

er let at sprede iævnt baada med Haand og 

simple Spredernaskiner. 

• er saa letopløselig, at den virker selv ved ringe 

Fugtighed. — Den egner sig særlig til Overgødsk-

ning af voksende Afgrøder, der trænger til en hur-

tig og kraftig Opmuntring. 

• Kalkindholdet, der er bundet til Salpetersure, for-

deler sig hurtigt og fint i Jordbunden. Modvirker 

derved skadelig Surhed i Jorden samt Skorpe-

dannelse paa lerede Jol der. 

• leveres i store imprægnerede Sække, der hindrer 

Svind og som eller Tømning bl. e. kan bruges til 

Fremstilling al Presenninger, Kodækkener og til 

Læskure for Kreaturer ug Fjerkræ, 

• virker godt til alle Afgrøder, bedst til Korn, 

Kaalroer og Turnips. 

Bruges af dem, der ønsker en 
stor Avl a biiige Fode renheder. 

• 
• 

• • 
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1 	 Kærnemælksfoder 

. 	 Honsefoder fra 	000 Hl  ° I I e  

Voksefoder 
Knækfoder 	

11 ."' 

I er godt. 
I - 
11/4••••••••••••••••••••••••• •••••••••-••••••••••••11~1111•110••••••~•••••••••••• •ir .:.- -:- 

• Store sode Appelsiner — "Jaffa" og „Valencia" 
• Gode Spisekartofler — Amager Hvidkaal 

• Ekstragode Kogeærter, Flækærter og Bønner, samt 

• Prima afnakket færøisk Bankfisk sælges 

• • • Nordlandets Handelshus 

Telefon Østerlars 73. i 

ih heil rig* Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta c o L ux us Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet — 
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

uerterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 Øre i Portn mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

blive Krøblinger for Livstid; vogt 
dem. lad Borgens Mure beskytte 
dem, thi ogsaa de skal jo engang 
bygge en Borg, som de selv skal 
forsvare. 

2)1 sender »em 

„Xord6ornfiolm" 
hver 2Ige. 

(roen§ ogsaa paa os, 
naar »e har et eller 
andet at avertere. 

• 
• • 

etcm 
 

en  

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilhud gives I 

finsk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen! 

Vi har et pænt Udvalg i Konfirmationsklædninger. 
•••••••••••••••••••••• ***** •••••••••••••••••■ •••• • • •
eyillow og RodioNimportarn 

Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. 
• • • 

: Cykledele, Dæk  og Slanger sælges meget billigt. 
• 
• — Kun mod Kontant 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• øøøøø ••••••••• 

PROTOKOLFABRIK 
rr 
DG 

‘4 Chr. DideriKsen 1:1 	Sct. Mortensgade 	— 	RØ N N E 	 Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer r£1 
(.5 
	

1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
0 
da 
	

• Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

»e nye 'rakker er fijemkommet I 
Swaggers fra . . Kr. 14.85 
Swing Coats . . „ 24.25 

Se Vinduerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

levere, bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
u~e~e~~e~~ 

Hjemmet. 
—0— 

Englændere har et Ordsprog, der 
siger: Mit Hjem er min Borg, og 
der er meget sandt i disse faa 
Ord. Hjemmet er eller bør netop 
være vor Borg, det Sted, hvor vi 
trygge og sikre kan ty hen, naar 
vi er trætte af Livet og Kampen 
derude. 

Og det er det Sted, vi bør for-
svare mod alle fjentlige Angreb, 
fra hvilket vi bør holde al skade-
Hg Indflydelse borte; thi lægges 
vort Hjem øde, hvor skal vi da ty 
hen? Hjemmet er jo det eneste 
Sted, vi ejer i Ordets egenlige Be-
tydning, det, hvor vi kan samles 
med dem, vi holder af, og saa 
lukke vor Dør. 

Men det gaar med Hjemmet som 
med Meneskenes øvrige kostelige 
Goder : netop fordi de er saa kos-
telige, er de udsatte for saa man-
ge Angreb, baade fra ydre og in-
dre Fjender. Sikkert er de sidste 
de værste, thi mod dem, der kom-
mer ude fra — som Fattigdom og 
Næringssorger - kan Hjemmet 
nok værge sig, i alt Fald berøve 
dem den værste Brod, naar det 
blot er enigt og stærkt; men mod 
de indre Fjender — Slid og Splid, 
Kulde og Haardhed, Utroskab, 
Umaadeholdenhed o. s. v. — er def 
langt vanskeligere, der er det jo 
en Del af Hjemmet, et af dets 
Medlemmer, der falder fra. 

Det gaar da, som det siges i 
Skriften, at „ et Hus, der er splid-
agtigt med sig selv, lægger sig 
selv øde". Da gælder det, om den 
resterende Del af Hjemmet kan 
vinde det tabte tilbage, om den 
Fjende, som har faaet Magten over 
et af dets Medlemmer, atter kan 
blive drevet ud, og Døren lukket 
saa forsvarligt, at han ikke igen 
bryder ind. 

Ofte gaar det rigtignok saadan 
i Kampen, at Hjemmet blot bliver 
endnu mere splittet, ja, maske 
lagt helt øde; men dette er sikkert 
fordi Kampen føres paa den uret-
te Maade. 

Det Vaaben, som er det aller-
virksomste, bliver nemlig i Almin-
delighed brugt allermindst. Over-
bærenhed, Sagtmodighed og Mild-
hed og kærlige Formaninger bli-
ver saa ofte skudte til Side, mens 
Ufordragelighed Strenghed, Vrede 
ogMangel paa Evne tilat se, hvori 
Uretten grunder, bliver de Vaaben, 
hvormed Kampen føres. Hvorme-
get bliver ikke ved dem ødelagt, 
som ved Mildhed kunde være 
reddet. 

Vort Hjem skal være som den 
Borg, hvor det faste Sammenhold, 
den endrægtige Kærlighed danner 
Voldene og Gravene; dets Mure 
skal være Sandhed, dets Døre aa-
ben Ærlighed hvorigennem Bor-
gens Besætning kan komme sam-
men; dets Tag skal være Kærlig-
hed, der giver Ly og beskytter 
mod Fjendens Pile, — dets Gruud 
skal være Troen, der urokkelig 
skal bære den Bygning. 

Og hele Borgens Besætning. 
Den øverste Feltherre, Husfade-
ren, der med Styrke og Aarvaagen-
bed vogter sit Hjem; hans Hustru 
der som Næstkommanderende med 
vaagent Øje og kærligt Sind, sty-
rer Husets indre Forhold, den paa 
hvem Hjemmets Trivsel hviler fuldt 
saa meget som paa Husherren;og 
Børnene--Rekrutterne i Besætnin-
gen — de, der skal opdrages ti! 
selv engang at blive dygtige Le-
dere, kærlige Herrer. Lad dem alt 
fra den tidlige Alder blive væn-
nede til Kampen, saa at de frygt-
løse og offervillige kan deltage 
i Forsvaret, men skærm dem til-
lige; sæt dem ikke for tidlig paa 
for farlige Poster, send dem ikke 
for tidlig ind i Kampen uden for 
Borgen, at de ikke skal saares og 

N o le ruhr er 
føres fra bedste og mest aner-
kendte Fabriker. 

Strygefærdige O liefarver 
i Daaser i 30 smukke Farver. 

Olierevet Zinkhvidt, Titan og 
Sitophone. 

Tørre Farver til Olie og Kalk 
i ekstra lysægte Varer. 

Caleolit Limfarve i Pakker i 
mange Farver, lette at anvende. 

Malerfernis, Factorfernis til 
afslidte Gulve. 

Lakfernis Sahocol og andre 
fine Mærker, som giver et stærkt 
og glansfuldt Gulv. 

Gulvlak, Møbellak, 
Matlak, Baadlak, Metallak, Træsko-
lak m. m. 

Duroglos Autolak er en stærk 
og smuk Billak 	 føres i mange 
Farver. 

Sadolins Emaljelak, hvide og 
kulørte Farver. 

Maskinglasur til Motorer og 
lign. i forskellige Farver. 

Bundfarve til Baade og Skibe 
-- rød og grøn. 

Alum. Galvanfarve, Guldbronce, 
lys, mellem, antik, Tinktur, Beitse, 
tør og opløst Kit, {'ribs, Kridt. 

Pimpsten, Moss, Plantelim, kold 
Lim, Perlelim. 

Pensler i stort Udvalg til alt 
Malerarbejde anbefales til billigste 
Priser. 

illeef» • • • 90•0911 
Nye Foraarssko 

Hvilesko og Sundhedssko 
Træskomager Larsen 

699499 • ••99949 

varm Blodpølse 
fags i Dag, Fredag. 

Grete Lundgren. 
Lindeplads. 

Vil »e- 
glæde nogen med en lille 
Opmærksomhed, saa kig 
ind i Gornitzkas Bogtryk-
keri! Vi har lige faaet en 
Sending fint Æskepost i 
hvidt og kulørt Papir. -
Leveres m. paatrykt Navn 
i forsk. Farve fra Kr. 4,75, 

Servietter med paatrykt 
Monogram (Guld, Sølv ell, 
Fak ve) i mange forskellige 
Mønstre lev. fra Kr 4.75 
pr. 500 Stk. 

Gornitzka's Bogtrykkeri 
- det er Telt. Allinge 74 

FFSTGAFER-1 
bedst hos CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og Guldsmcdeforr. 
ved Havnen, Telefon 140 

Alle Slags Cyklereparationer udføres billigt og hurtigt. 

1.■■■■■• 	 

Kunstgødning til Mark og Have 
Nitrophoska, Svovlsurt Kali, Superfosfat, 40 pCt. Kali, 
Natronsalpeter, Chilisalpeter, Svovlsur Amoniak samt 
Kalksalpeter haves paa Lager til de rigtige Priser. 

Køb Det danske Godningskompagnis Kunstgødninger i 

PrOd ukten. 

Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 


